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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang akan membahas 

beberapa hal terkait penelitian yaitu latar belakang sebagai dasar pemikiran 

dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada tahun 2016 Varkley Foundation yakni sebuah organisasi dunia 

yang berfokus pada pendidikan remaja, melakukan penelitian pada remaja 

yang termasuk dalam kategori generation-Z di 20 negara yang berbeda yaitu 

jepang, korea selatan, cina dan 17 negara lainnya, termasuk di Indonesia. 

Penelitian  ini menemukan bahwa remaja di Indonesia memiliki indeks 

kebahagiaan paling tinggi yaitu sebesar 90%, kemudian selanjutnya remaja 

Nigeria memiliki indeks kebahagiaan sebesar 78%, remaja di Israel 

memiliki indeks kebahagiaan sebesar 73% dan 17 negara lainya dimana 

remaja jepang memiliki indeks kebahagiaan yang paling kecil yakni 28%. 

Yang berarti bahwa remaja di Indonesia memiliki indeks kebahagiaan paling 

tinggi di Dunia (Susilo, 2017). Selain itu, Varkley Foundation juga 

menemukan bahwa tekanan dari sekolah juga memengaruhi remaja secara 

individu,  sebanyak 46% remaja mengatakan tertekan dengan sekolahnya 

serta peran teman dan orang tua merupakan faktor pendukung terciptanya 

kebahagiaan di usia remaja (Susilo, 2017). Fenomena kebahagiaan pada 

remaja itu sangat menarik. Mengingat masa remaja sering disebut masa usia 

transisi, dimana remaja mengalami tekanan akibat perkembangan fisiologis 

dan psikologisnya, yang menyebabkan remaja memiliki masalah 

kebahagiaan (Nima, Archer, & Garcia, 2012). 

Pada tahun 2017 survey kebahagiaan juga pernah dilakukan oleh 

pemerintah Kota Bandung yang bekerjasama dengan salah satu perguruan 

tinggi negeri di Indonesia yaitu survey mengenai kebahagiaan warga kota 

Bandung. Ada beberapa segmentasi atau kategorisasi dalam survey tersebut, 

termasuk di dalamnya ada kategori remaja. Ditemukan bahwa pada kategori 

remaja warga kota Bandung indeks kebahagiaannya mencapai 75,11% yang 

termasuk dalam kategori sangat bahagia (Miftah, 2017).  

Dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat peneliti 

terdorong untuk mencari tahu lebih jauh lagi mengenai kebahagiaan yang 
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dialami oleh remaja di Indonesia. Terutama remaja kota Bandung yang 

bersekolah di sekolah favorit. Karena di Indonesia, sekolah favorit  

merupakan sekolah yang cenderung berkualitas dan unggul di daerahnya 

terutama sekolah negeri (Abdurahkhman, 2017). Sekolah yang unggul 

adalah sekolah yang memiliki indikator seperti prestasi akademik dan non-

akademik di atas rata-rata sekolah di daerahnya, sarana dan prasarana serta 

layanan yang lebih lengkap, sistem pembelajaran lebih baik dan waktu 

belajar lebih panjang, melalui seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar, 

mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, yang dibuktikan dengan 

banyaknya jumlah pendaftar dibanding kapasitas kelas dan biaya sekolah 

lebih tinggi dari sekolah disekitarya (Arif, 2011). Jadi sekolah favorit ialah 

sekolah yang memiliki indikator seperti prestasi di atas rata-rata sekolah di 

daerahnya, sarana dan prasarana serta layanan yang lebih lengkap, sistem 

dan waktu pembelajaran lebih baik, melalui seleksi yang cukup ketat dan 

mendapatkan animo yang besar dari masyarakat. Sekolah favorit biasanya 

dapat dilihat dari nilai PPDB (Penemimaan Peserta Didika Baru) yang 

ditentukan oleh pemerintah di tiap daerahnya, semakin besar nilai PPDB 

sekolah tersebut, maka peringkatnya favortinya semakin tinggi.  

Penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah favorit dengan remaja 

sebagai subjeknya juga telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian 

yang dilakukan oleh Martin & Brown (2008) yang menemukan bahwa 

remaja dengan lingkungan sekolah yang lengkap yang mendukung seluruh 

aktivitas yang ada di sekolah termasuk aktivitas belajar seperti fasilitas 

ruang olahraga, fasiltas untuk berorganisasi dan lainnya, cenderung 

memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi.  Fenomena kebahagiaan yang 

dialami oleh remaja menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, karena proses 

tumbuh kembang yang dihadapi menyebabkan remaja menjadi sosok yang 

rentan rentan dan labil (Wagner,dkk. 2014; Damon, Menon & Bronk, 2003). 

Menurut Anic & Toncic (2013) kebahagiaan ialah salah satu komponen 

penting dalam kehidupan individu dan merupakan suatu kondisi dimana 

semua orang dari berbagai umur dan budaya ingin mencapainya.  

Kebahagiaan bukan hanya sekedar mimik muka yang terlihat sumringah, 

tawa yang terbahak-bahak atau perasaan jatuh cinta. Kebahagiaan meliputi 

keseluruhan sisi kesenangan yakni dari sisi sosial, sisi fisik dan sisi 

emosional individu (Kashdan, 2004). 

Dalam kajian ilmu psikologi, kebahagiaan (happiness) berhubungan 

dengan kesejahteraan dan kepuasan hidup (Lu & Shih, 2010). Kebahagiaan 

berhubungan dengan penilaian individu terhadap kehidupannya. 
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Kebahagiaan ialah evaluasi individu mengenai kehidupan yang mereka 

alami, evaluasi yang mengarahkan pada pengalaman yang menyenangkan 

seseorang dan apresiasinya terhadap kehidupannya (Diener, Lyubomirsky, 

& King, 2005). Jadi secara harfiah kebahagiaan adalah pengalaman yang 

menyenangkan terkait kualitas kehidupan yang dialami oleh individu. 

Seseorang yang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi cenderung lebih 

menikmati kehidupan kerjanya, kehidupan sosialnya dan kesehatan yang 

dialaminya (Diener, Lyubomirsky, & King, 2005). Individu yang cenderung 

bahagia memiliki beberapa karakteristik. Kleef, Dreu & Manstead (2004) 

menyatakan bahwa ada empat karakteristik yang terdapat pada seseorang 

yang memiliki kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu menghargai diri sendiri, 

memiliki optimisme tinggi, terbuka serta mampu mengendalikan diri.  

Isu kebahagiaan telah menjadi topik menarik untuk dibahas pada 

remaja, mengingat masa remaja merupakan masa transisi, masa dimana 

perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosi itu terjadi (Steinberg & Morris, 

2001). Ketika itu remaja harus mampu merubah dirinya dari kanak-kanak 

menuju dewasa (Santrock J. , 2002). Selain perubahan fisik, perubahan 

sosial merupakan hal yang harus dihadapi pada masa perkembangan remaja 

yaitu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya (Crockett & 

Silbereisen, 2000). Hubungan baik dengan lingkungan sosialnya merupakan 

salah satu tugas penyesuaian diri pada remaja karna bagaimanapun 

lingkungan sosial akan membentuk individu (Bolting & Engelhardt, 2017). 

Lingkungan sosial diusia remaja meliputi lingkungan pertemanan, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan komunitas atau 

kegiatan diluar sekolah (Mason, Schmidt, Abraham, Walker, & Tercyank, 

2009). Dimana lingkungan sosial memiliki kontribusi untuk memengaruhi 

emosi yang dialami oleh remaja. 

Remaja sangat rentan mengalami masalah perilaku yang disebabkan 

oleh pengaruh lingkungan sebagai faktor eskternal. Banyaknya tuntutan 

yang harus dihadapi oleh remaja seperti tuntutan untuk menentukan harga 

diri, tuntuan mengenai hubungan sosial dan hal-hal yang berhubungan 

dengan tuntutan di sekolah membuat remaja rentan memiliki masalah 

prilaku (Joshi & Srivastava 2009; Morton,dkk.,2015; Bolting & Engelhardt, 

2017). Selaian Varkley Foundation, penelitian kebahagiaan pada remaja 

Indonesia telah banyak dilakukan. Contohnya ialah kebahagiaan yang 

dialami remaja di Indonesia berhubungan dengan harga diri dan pengaruh 

lingkungan sosial (Khairat & Adiyanti, 2015; Megawati & Herdiyanto, 

2016). Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor eksternal dan internal 
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yang memberikan kontribusi pada kebahagiaan yang dialami oleh remaja. 

Pengaruh faktor eksternal yang memengaruhi kebahagiaan pada remaja 

dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Sharma & Gulati (2014) 

yang menemukan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu prediktor 

bagi happiness remaja. Dukungan sosial adalah bantuan yang diterima 

individu dari orang lain atau kelompok di sekitarnya, dengan membuat 

penerima merasa nyaman, dicintai dan dihargai (Sarafino, 2006). Konsep 

operasional dari dukungan sosial adalah perceived support (dukungan yang 

dirasakan), yang memiliki dua elemen dasar diantaranya adalah persepsi 

bahwa ada sejumlah orang lain dimana seseorang dapat mengandalkannya 

saat dibutuhkan dan derajat kepuasan terhadap dukungan yang ada (Sarason, 

Sarason, Shearin, & Pierce, 1987). Dukungan sosial pada remaja dirasakan 

perlu menjadi perhatian karena menurut Hall (2008) masa remaja adalah 

masa dimana badai dan stress itu terjadi. Pada masa ini dukungan sosial 

sangat membantu remaja dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya 

(Leung, 2007). Matsuda, Tsuda, Kim & Deng (2014) dalam jurnalnya juga 

mengatakan bahwa seseorang dengan Perceived Social Support yang tinggi 

cenderung memiliki kebahagiaan yang tinggi.  

Selain dukungan sosial, hal yang memengaruhi tinggi rendahnya 

kebahagiaan yang dialami oleh remaja ialah masalah stres (Moljord, 

Moksnes, Eriksen, & Espnes, 2011). Stres yang dialami oleh remaja 

biasanya tentang dunia akademik. Stress yang dialami biasanya disebut 

dengan stres akademik karena masa remaja ialah periode masa produktif di 

dunia akademik (Sharma & Pandey, 2017). Stres akademik adalah stres 

yang disebabkan oleh academic stressor, dalam lingkungan sekolah pada 

remaja yaitu ketika proses belajar atau hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan di sekolah (Akande, Olowonirejuaro, & Okwara-kalu, 2014). 

Konsep mengenai stres sudah banyak dibahas oleh para ahli. pendekatan 

mengenai stres menekankan pada stres ialah sebuah respon, stres sebagai 

stimilus lingkungan dan stres merupakan interaksi antara individu dan 

lingkungan (Thomas & Borrayo, 2011). Persepsi stres (Perceived stress), 

mengarah pada ketika indivivdu merasa tidak bisa mengendalikan situasi 

stres atau tidak bisa menerima perasaan yang sedang dirasakan (Nguyen-

Michel, B., Hamilton, & Spruijt-Metz, 2006). Peneltian terbaru menunjukan 

bahwa remaja yang sedang dalam masa sekolah dan sedang mengalami 

stres, akan cenderung menunjukkan kemampuan akademik yang menurun, 

memiliki kesehatan yang memburuk, depresi, dan mengalamai gangguan 

tidur (Veena & Shastri, 2016; Coccia, dkk.,2010; Auerbach, Admon & 
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Pizzagalli, 2014; Mesquita & Reimao, 2010). Perceived Academic Stress 

memiliki korelasi yang negatif dengan kebahagiaan yang dialami oleh 

remaja dengan kata lain bahwa jika seseorang memiliki persepsi akademik 

yang tinggi cenderung memiliki kebagiaan yang kurang, maupun sebaliknya 

(Glozah, 2013). 

 

 

 

Atas dasar isu kebahagiaan pada remaja, khususnya fenomena 

kebahagiaan yang terjadi di kota Bandung, akhirnya peneliti melakukan 

studi pendahuluan pada sampel remaja SMA negeri favorit di kota Bandung. 

Pada studi pendahuluan ini ditemukan bahwa remaja SMA negeri favorit di 

kota Bandung merasa bahwa dirinya bahagia dan merasa bahwa dirinya 

mendapatkan dukungan dari teman maupun keluarganya meskipun dirinya 

merasa tertekan dengan aktivitas sekolah yang dijalaninya. Namun 

hubungan dan pengaruh diantaranya belum tergambar dengan jelas. 

Berdasarkan pemaparan diatas memberikan suatu penjelasan bahwa 

perceived social support dan perceived stress berhubungan dengan tingkat 

happiness remaja. Meskipun demikian belum ada peneliti yang menjawab 

persoalan apakah perceived social support dan perceived stress 

berhubungan dengan tingkat happiness remaja di kota Bandung. 

Khususunya remaja SMA negeri favorit di kota Bandung terutama perceived 

academic stress yang dialaminya, sehingga perlu dikaji lebih khusus. 

Akhirnya peneliti memutuskan untuk meneliti penelitian yang berjudul 

pengaruh “Perceived Social Support dan Perceived Academic Stress 

terhadap Happiness remaja SMA Negeri Favorit di kota Bandung”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh perceived social support terhadap 

happiness pada remaja SMA Negeri Favorit di kota Bandung ? 

2. Apakah terdapat pengaruh perceived academic stress terhadap 

hapiness pada remaja SMA Negeri Favorit di kota Bandung? 

3. Apakah terdapat pengaruh perceived social support dan perceived 

academic stress terhadap happiness pada remaja SMA Negeri 

Favorit di kota Bandung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi: 

1. Pengaruh perceived social support terhadap happiness remaja 

SMA Negeri Favorit di kota Bandung ? 

2. Pengaruh perceived social support terhadap happiness pada remaja 

SMA Negeri Favorit di kota Bandung ? 

3. Pengaruh perceived social support dan perceived academic stress 

terhadap happiness pada remaja SMA Negeri Favorit di kota 

Bandung ? 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk kalangan 

remaja di Kota Bandung agar lebih paham mengenai pengaruh 

Percieved Social Support dan Perceived Academic Stress terhadap 

Happiness, dimana dalam hal ini perceived atau bagaimana remaja 

menilai kondisi dukungan sosial dan stress yang dialaminuya yang 

berpengaruh langsung terhadap kebahagiaan remaja yang berimbas 

terhadap kebiasaaan positif outcome remaja. 

 

E. Struktur Organisasi Penulisan Proposal 

Struktur organisasi dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, 

sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

BAB I berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi proposal. 

 

BAB II  KAJIAN TEORI 

BAB II membahasa kajian teori, penelitian 

terdahulu dan kerangkan berpikir. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

BAB III membahas metode penelitian yang berisi 

desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, instrumen penelitian dan analisis data 

terkait penelitian yang dilakukan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV membahasa mengenai pemaparan hasil 

penelitian dan pembahasan variabel independen 

dan variabel dependen, uji hipotesis serta 

keterbatasan penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V membahas mengenai pemaparan 

kesimpulan penelitian dan rekomendasi 

 

 


